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La Carrera Investigadora 
a Catalunya

-etapa predoctoral-

Present i Futur



Investigadors en Fase Inicial

•Tesi doctoral

•Adscripció a un centre/grup de recerca

•Finan çament

oUniversitat

oUniversitats, OPIs, fundacions, empreses…

oBeques, contractes…

L’inici de la carrera investigadora ve marcat per tres 
punts crítics:

Tràmits UAB:
• Inici

• Sol·licitud d’Admissió
• Proposta de Projecte de Tesi � Aprovació pel Departament
• Inscripció de la Tesi

• Comissió de Seguiment

• Dipòsit i Defensa de la Tesi



Models anteriors de Doctorat

• Les beques actuals no contemplen la fase formativa

• El doctorat és la fase investigadora . Model 2+2 ha quedat obsolet!

MàsterDoctorat

Sol·licitut becaConcessió becaInici fase contracte

4 anys 1 anyModel Ministeris
(FPU 2010-2011 + RD 1393/2007)

Fi de beca

Màster Doctorat

Sol·licitut beca Concessió beca

3 anys1 any

Model Generalitat
(FI 2010-2011
RD 1393/2007)

Fi de beca



Nou Model de Doctorat (Real Decreto 99/2011)

• Hi haurà dues velocitats al nou doctorand, segons la dedicació.

• El doctorat és la fase investigadora .

PrórrogaDoctorat

Sol·licitut prórroga

3 anys +1 any
A jornada completa

PrórrogaDoctorat

Sol·licitut prórroga

5 anys +2 any
A mitja jornada



Nou Model de Doctorat (Real Decreto 99/2011)

El doctorat serà coordinat per

Comisión académica

Director/a de tesis Tutor/a

Doctorando/a

Plan de 
investigación 

Universidad

compromiso documental 

Codirecció de tesi



El registro individualizado de control de dichas 
actividades, materializado en el correspondiente 
soporte, que será regularmente revisado por el 
tutor y el director de tesis y evaluado por la 
comisión académica 

Nou Model de Doctorat (Real Decreto 99/2011)

El doctorat estarà organitzat per 

Mínim de dues activitats obligatòries que s’han de 
completar durant els dos primers cursos de 
matrícula del doctorat.

Documento de actividades del 
doctorando

Activitats de formació específica i 
transversal

La Escola de Doctorat podrà oferir activitats de formació transversal .

Depenent de la formació prèvia del doctorand aquest pot incorporar uns 
complements de formació .
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Tesis doctoral

Tribunal 
(mayoría 
miembros 
externos)

Documento de actividades 

Defensa de la Tesis

Apto

Proposta per
Cum Laude Nou tribunal

Nou Model de Doctorat (Real Decreto 99/2011)

El doctorat serà avaluat 



Nou Model de Doctorat (Real Decret 99/2011)

El reconeixement internacional s’aconsegueix...

• estancia mínima de tres meses fuera de España 
• resumen y las conclusiones en una de las lenguas 

habituales
• tesis haya sido informada por un mínimo de dos 

expertos doctores pertenecientes a alguna institución de 
educación superior o instituto de investigación no 
española.

• un experto perteneciente a alguna institución de 
educación superior o centro de investigación no 
española.



Finan çament
Beques:

• Administració General del Estat:
• Ministeri de Educació � Programa FPU

• Ministeri de Ciència i Innovaciò � Programa FPI

• Generalitat de Catalunya
• Programa FI

• Universitat
• Beques propies

• Entitats Privades (Centres de recerca privats, empr eses…)

• Entitats Financeres (caixas, bancs)

Contractes

Expdient Acadèmic
CV
Projecte Tesi
CV Director de Tesi
Historial Grup de Recerca
Menció Qualitat Doctorat



Finan çament

Font: Informe de Hetereogeneidad y Precariedad
elaborat per la la FJI (20-11-2006)



Marc legal

Per tothom :

• Llei de la ciència (contracte doctoral)
• EPIF (Estatut del Personal Investigador en Formació)

A la pràctica:

o Programes inclosos: FPI, FPU, JAE, ...

o Programes exclosos: FI, Beques de projecte, 

contractes de PAS, ...

Personal en fase de contracte:

• Convenis específics dels treballadors de les entitats



Marc legal – Llei de la ciència

Hi ha tres modalitats de contracte doctoral
a) contracte predoctoral;
b) contracte d’accès al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia 

i Innovació;
c) contracte d’investigador distingit.

Condicions:

-El contracte tindrà com objectiu la realització de tasques 
investigadores. 
-Es negocia entre la Universitat i el Treballador.
-Com a mínim el sou ha de ser del 56% el primer any respecte al sou 
de la mateixa categoria, 60% el segon any i 75% el tercer. No pot ser 
inferior al sou mínim interprofessional.
-Tindrà durada determinada i és prorrogable.



PREU per la “TUTORIA DE TESI”



Tributs Imposats a les Doctorandes i Doctorands

RD 778/1998

• Tutoria de Tesi
• Defensa de la Tesi
- Expedició del Títol
de Doctora o Doctor

• Crèdits Docents (mín. 20)
• Crèdits Investigació (mín. 20)

- Examen Suficiència Investigadora
- Expedició DEA

RD 56/2005 RD 1393/2007

(RD 99/2011)

• Màster (mín. 60 crèdits)

- Expedició del Títol de Máster
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I • Tutoria de Tesi
• Defensa de la Tesi
- Expedició del Títol
de Doctora o Doctor

EEES

“Preus de tutoria de tesi per als estudiants de doctorat que han superat el total de 
crèdits del programa de doctorat i encara no han defensat la seva tesi doctoral”



Evolució de l’Import
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Tutoria, defensa i avaluació
de la tesi doctoral

*

adaptació EEES

Preu
Tutoria

IPC
Estatal



3. Preus per la prestació d’ensenyaments de 
programes de doctorat no adaptats a l’Espai Europeu
d’Educació Superior.

3.1 Crèdits docents […]
3.2 Crèdits d’investigació […]
3.3 Preus per als i les estudiants de doctorat que han 

superat el total de crèdits del programa de doctorat i 
encara no han defensat la seva tesi doctoral: 107,68 
euros.

3.4 Preus de l’examen de suficiència investigadora i de 
l’examen de tesi doctoral: 138,22 euros.

4. Preus per la prestació d’ensenyaments conduents a 
l’obtenció de màsters universitaris oficials i doctorats
adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior de les 
universitats públiques.
[…]

4.5 Doctorat: els cursos, seminaris o altres activitats de 
formació investigadora […]

4.6 Els i les estudiants que, si escau, siguin admesos a 
un programa de doctorat, de conformitat amb el que 
estableix el Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel
qual es regulen els estudis universitaris oficials de 
postgrau i de conformitat amb el que estableix el Reial
decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix
l’ordenació dels estudis universitaris oficials i conforme el 
que s’estableixi en qualsevol altra normativa reguladora 
del estudis universitaris de doctorat que es dicti durant el 
curs 2010-2011, abonaran per la tutoria, defensa i 
avaluació de la tesis doctoral, un preu de 400 euros.

3. Preus per la prestació d’ensenyaments de 
programes de doctorat no adaptats a l’Espai Europeu
d’Educació Superior.

3.1 Crèdits docents […]
3.2 Crèdits d’investigació[…]
3.3 Preus de tutoria de tesi pels i per a les estudiants

de doctorat que han superat el total de crèdits del 
programa de doctorat i encara no han defensat la seva
tesi doctoral: 105,05 euros.

3.4 Preus de l’examen de suficiència investigadora i de 
l’examen de tesi doctoral: 134,85 euros.

4. Preus per la prestació d’ensenyaments conduents a 
l’obtenció de màsters universitaris oficials i doctorats
adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior de les 
universitats públiques.
[…]

4.5 Doctorat: els cursos, seminaris o altres activitats de 
formació investigadora […] 

4.6 Els i les estudiants que, si escau, siguin admesos
al doctorat en el marc d’un programa oficial de postgrau
abonen els mateixos imports que figuren en els apartats
3.3 i 3.4 pel que fa a la tutoria de tesi i l’examen de tesi
doctoral respectivament.

pogqué, pogqué, pogqué…???
Decret 110/2009 Decret 98/2010



4.6 Els i les estudiants que, si escau, siguin admesos a 
un programa de doctorat, de conformitat amb el que 
estableix el Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel
qual es regulen els estudis universitaris oficials de 
postgrau i de conformitat amb el que estableix el Reial
decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix
l’ordenació dels estudis universitaris oficials i conforme el 
que s’estableixi en qualsevol altra normativa reguladora 
del estudis universitaris de doctorat que es dicti durant el 
curs 2010-2011, abonaran per la tutoria, defensa i 
avaluació de la tesis doctoral, un preu de 400 euros.

Decret 98/2010
Article 7. Preus públics dels ensenyaments universitaris
oficials.

D’acord amb el que disposa l’apartat b de l’article 81 
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, en la nova redacció que en fa la Llei
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica 
l’anterior, en els ensenyaments conduents a l’obtenció
de títols de caràcter oficial i validesa a tot el territori
nacional, i impartits en universitats públiques, els preus
públics i drets els fixa la Comunitat Autònoma, dins els
límits que estableixi la Conferència General de Política 
Universitària, que han d’estar relacionats amb els costos 
de la prestació del servei.

RD 1393/2007

ANEXO
Los límites de los precios académicos y demás derechos para estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios 

oficiales de primer y segundo ciclo y grado para el curso 2010-2011 serán, en primera matrícula:
Límite inferior: El resultante de actualizar los precios oficiales establecidos para el curso 2009-2010 de acuerdo con la tasa de 

variación interanual del Índice Nacional General de Precios de Consumo desde el 30 de abril de 2009 al 30 de abril de 2010, (esto 
es el 1,5 por ciento), para el conjunto de las enseñanzas en el ámbito de las competencias de las distintas Administraciones 
públicas, tanto si están organizadas en cursos como en créditos.

Límite superior: El resultante de incrementar en cuatro puntos el límite mínimo establecido en el párrafo anterior.
El rango para los precios públicos de los estudios universitarios de grado regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de

octubre, se fijará de manera que el precio por curso de un título de grado sea equivalente al correspondiente del catálogo actual y 
cuyo plan de estudios sustituya. Cuando se trate de un título de grado sin correspondencia exacta con un título del catálogo actual 
se aplicará el criterio de proximidad a un título dentro de la misma rama de conocimiento.

El rango de los precios públicos de los másteres se incrementará en un 1,5 por ciento respecto al aplicado en el curso 2009-2010. 
Excepcionalmente, las Comunidades Autónomas podrán modificar el límite superior hasta un máximo equivalente al 30 % del coste.

5.5%

BUIT LEGAL!

Resolución de 25 de mayo de 2010, de la 
SGU, por la que se publica el Acuerdo de 
25 de mayo de 2010, de la CGPU

?

pogqué, pogqué, pogqué…???



2011

3. Preus per la prestació d’ensenyaments de programes de 
doctorat no adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior

3.1 Crèdits docents […]
3.2 Crèdits d’investigació […]
3.3 Preus per als i les estudiants de doctorat que han 

superat el total de crèdits del programa de doctorat i encara 
no han defensat la seva tesi doctoral: 116 euros.

3.4 Preus de l’examen de suficiència investigadora i de 
l’examen de tesi doctoral: 149 euros.

4. Preus per la prestació d’ensenyaments conduents a 
l’obtenció de màsters universitaris oficials i doctorats
adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior de les 
universitats públiques
[…]

4.3 Doctorat: els cursos, seminaris o altres activitats de 
formació investigadora […] 

4.4 Els i les aspirants que, si escau, siguin admesos a un 
programa de doctorat adaptat a l’Espai Europeu d’Educació
Superior abonaran, en funció de les circumstàncies
acadèmiques:

a) per la direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi
doctoral, un preu de 381 euros.

b) per la lectura i defensa de la tesi doctoral, un preu de 
149 euros, que s’abonaran en el curs en què tingui lloc
aquesta.

Respecte als doctorands que van iniciar un programa de 
doctorat d’acord amb la normativa anterior a l’adaptació
d’aquests estudis a l’Espai Europeu d’Educació Superior, i 
que amb posterioritat s’han incorporat a un doctorat adaptat
a la nova normativa, se’ls aplicarà el preu establert per als
programes de doctorat no adaptats.

Decret 365/2011

ANEXO
Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, 

de 3 de mayo de 2011, por la que se fijan los límites de precios 
públicos para estudios conducentes a la obtención de títulos 

universitarios oficiales para el curso 2011-2012

Grados, primer y segundo ciclo
[…]

Máster
[…]

Doctorado
Respecto a las enseñanzas de Doctorado, se establece para 
la tutela académica indicada en el artículo 11.1 del Real 
Decreto 99/2011, de 28 de enero de 2011, que regula las 
Enseñanzas del Doctorado, una horquilla de precios entre 200 
y 400 euros anuales, atendiendo a los servicios ofertados a los 
doctorandos, en aquellos títulos impartidos de acuerdo al 
mencionado Real Decreto.

Resolución de 4 de mayo de 2011, 
de la SGU, por la que se publica el 
Acuerdo de 3 de mayo de 2011, de 
la CGPU

“i el tasazo catalán conquistó el reino…”



que s’ha fet?
- Assemblea de Tercer Cicle
• Moció al Claustre de 16 de Desembre de 2010

Acord 6/2010, de 16 de desembre, del Claustre
Moció nº10. El Claustre insta l'equip de govern que es respecti allò estipulat a les 

convocatòries dels ajuts predoctorals respecte la cobertura de la matrícula d'un 
programa de doctorat i, en aquest sentit, que s'interpreti que el preu en concepte de 
tutela de tesi està cobert pels ajuts.

• Matriculació Massiva (10 de Novembre de 2011)

- aprovada pel Claustre
- rebutjada per les Comissions d’Economia i Organització i d’Investigació

• Guia de Matrícula 2011

aprofitar Ajuts per Treballadors
(Conveni Col·lectiu del PDI-l)

carregar l’import a un projecte de Grup

SUSPÈS PEL 2012!

• Sol·licituds de reintegrament: incompliment dels supósits que conformen la tutoria
segons el desglossament facilitat per la DGU
(nombre hores tutoria, comissions seguiment, …)

bueno massiva, massiva…, deixem’ho en Matriculació amb Companyia



que s’ha fet?
- D-Recerca i d’altres col·lectius d’Investigadors Predoctorals

• Concentracions de Protesta i Manifest

• Síndics Universitaris i Síndic de Greuges

• Reunions DGU
no aplicació de “taxes EEES” a doctorands RD 778/1998 adaptats

pagament defensa en jal moment de presentació tesi
(no fraccionat al llarg tesi)

• Cartes I Reunions amb Vicerrectores i Vicerrectors

desestimada la queixa presentada al Síndic de Greuges de Catalunya

exempció part del preu UPF (150€)

desglossament costos Generalitat
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Preu Tutoria

estimació bruta

correcció IPC-CAT

*estimació salarial basada en la variació promig -en fase de contracte des de 2006- de les 
retribucions de les beneficiàries dels programes FPI i FPU (dades de les convocatòries publicades)

sense retallades

amb retallades

retallada 5%

supressió
tiquets-menjador

supressió
ajuts de transport

ens conformem…?
- ens espremen, i a sobre ens retallen!

re-retallada
3-5%

 G
ene

?



ens conformem…?

COSTOS DE DOCTORAT

10.737,27

- Aproximació Costos DGU
(fonts: desconegudes)

- Estimació D-Recerca
(fonts: memòries econòmiques, 
pressupostos, POAs, i informes
universitats; dades INE, …)

Cost dedicació PDI/doctorand

Cost PAS/doctorand

Cost total (€)

Cost comissions doctorat/doctorand

Cost constitució tribunal

Despeses funcionament/doctorand

Altres costos

Conjunt SUC
(€/any)

9.500,00

612,50

62,79

300,00

100,00

161,98

60h/any · 190€/h (mínim catedràtic o titular amb sexeni) 3 crèdits POA/tesi = 10h/any · 27,6€/h
Controlador Aeri ~ 184€/h (2009)

25h/any · 24,5€/h (només PAS programes doctorat) 5h/any · 18,93€/h

11 reunions · 10 pers. · 4h reunions 11 reunions · 10 PDI · 4h reunions

Taxa Gestió Expedient
Tasques gestió doctorands

cost tribunals SUC/any / nº tesismínim 900€ (repartit en 3 anys)

Membres externs no remunerats!

estimació cost mitjà SUC s’assumeix

cost PDI · 40h · nº programes doctorat / nº doctorands 27,6€/h · 40h · nº programes / nº doctorands

(costos utilització i funcionament infraestructures no reflectits)

276,00 €

90,00 €

60h/any · 190€/h = 11.400€/any!!!

10,00 €Càlcul sobredimensionat

215,00 €

08-09 (INE)
100,00 €

24,00 €

doctorat
719,00 €



Articles publicats a revistes
internacionals

D’un total de 173 publicacions a l’any 2009

Hores de docència a les 
aules

D’un total de 134.6 crèdits de docència
Fonts: Memòria del Dept. d’ECM, Física (UB)

ens conformem…?

• Recerca

articles

tesis

divulgació (congresos)

• Docència

pràctiques

seminaris

substitució ocasional (o no 
tan ocasional) de titulars
d’asignatures

- posem que “sortim molt carEs”, però… es que no aportem res?



ens conformem…? “pues va a ser que no!”

• Consensuar posició doctorandes i doctorands

• Reivindicar contribució doctorands
(recopilació dades)

- hem de pagar taxes?

• Rebatre desglossament DGU
(actualitzar amb dades reals) Enquestes?

Recopilació
telemàtica?

Seguiment? (ajustada a realitat comissions seguiment)

Defensa de la Tesi? (ajustada a la 
realitat)

“Tutoria/Tutela”?

[…] em sembla desencertat que els

doctorands […] hagin de pagar per una

tutoria que no és més que una col·laboració

en el treball de recerca que fem junts joves i 

sèniors.
Enric I. Canela (actual Director Escola Doctorat UB)

- tipologies doctorandes i doctorands Centres adscrits/externs - Empreses

ISRRs

centres propis

“hores tutories”

comissions seguiment
(composició, funcions, reunions)

recerca
(articles, congressos)

docència



ens conformem…? “pues va a ser que no!”
- limitacions legals

Article 20. Admissió als ensenyaments de 
doctorat.

3. Els estudiants admesos al període
d’investigació han de formalitzar cada curs
acadèmic la seva matrícula a la universitat, 
que els atorga el dret a la tutela acadèmica, a 
la utilització dels recursos necessaris per al 
desenvolupament del seu treball i la plenitud 
de drets que preveu la normativa per als
estudiants de doctorat.

RD 1393/2007
Article 11. Supervisió i seguiment del 
doctorand.

1. Els doctorands admesos en un programa 
de doctorat s’han de matricular anualment a la 
universitat corresponent, en la seva escola de 
doctorat o en la unitat responsable del 
programa pel concepte de tutela acadèmica
del doctorat. Quan es tracti de programes 
conjunts, el conveni ha de determinar la 
manera en què ha de portar-se a terme la 
matrícula esmentada.

RD 99/2011

Article 81. Programació i pressupost.
[…]

3. El pressupost de les universitats ha de contenir en l'estat d'ingressos:
[…]

b) Els ingressos pels preus públics per serveis acadèmics i altres drets que s'estableixin legalment. En el 
cas d'estudis conduents a obtenir títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, els preus
públics i els drets els fixa la comunitat autònoma, dins dels límits que estableixi el Consell de Coordinació
Universitària, que han d'estar relacionats amb els costos de prestació del servei.

Llei 6/2001 Orgànica d’Universitats
- requeriments jurídics fixació de l’import

MODIFICAT!!!



ens conformem…? “pues va a ser que no!”

Cinco. Se modifica el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en los términos 
que se recoge a continuación:
[…]

2. Se modifica el párrafo primero del apartado b) del artículo 81.3, que queda redactado en los siguientes términos:

«b) Los ingresos por los precios públicos por servicios académicos y demás derechos que legalmente se 
establezcan. En el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, los precios públicos y derechos los fijará la Comunidad Autónoma, dentro de los límites que 
establezca la Conferencia General de Política Universitaria, que estarán relacionados con los costes de prestación del 
servicio, en los siguientes términos:

1.º Enseñanzas de Grado: los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera 
matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 
de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta 
matrícula.

2.º Enseñanzas de Máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España: los 
precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y 
el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera 
matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula.

3.º Enseñanzas de Máster no comprendidas en el número anterior: los precios públicos cubrirán entre el 40 por 100 
y el 50 por 100 de los costes en primera matrícula; y entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes a partir de la 
segunda matrícula.

Los precios públicos podrán cubrir hasta el 100 por 100 de los costes de las enseñanzas universitarias de Grado y 
Máster cuando se trate de estudiantes extranjeros mayores de dieciocho años que no tengan la condición de 
residentes[…].»

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes 
de “racionalización” del gasto público en el ámbito educativo

- requeriments jurídics fixació de l’import

BUIT LEGAL!!!

DOCTORAT???

RACISME!



ens conformem…? “pues va a ser que no!”

Rectora UAB

CRUE

Conferencia
General de Política

Universtitaria

Consell
Interuniversitari

de Catalunya

Comissió
Parlament de 

Catalunya
Decret
2012

Comissió d’Accés i 
Afers Estudiantils

-permanent-

Comissió de Gestió
Universitària

-no permanent-

Informe Oposició Taxa
-costos reals, contribució doctorands, 
reivindicació com a personal laboral- Inpugnació Decret per 

Arbitrarietat en Fixació
de l’Import

-recaptació de fons-

Maig Juny Juliol

Fer l'estudi previ, 
[conjuntament], a 
l'emissió de l'informe
de la Junta relatiu a la 
proposta de preus
públics acadèmics i a 
la política de beques

Gerent
UAB

Contactes amb
Partits Polítics

? ?

?



Evolució de la Taxa:
•(fins el 2009)_Documentació de Matrícula (<10 €)
•(2010)_ Taxa de Serveis Específics i Suport a l’Aprenentatge (40€)
•(2011)_Taxa de Serveis Específics i Suport a la Docència (70€)

Taxa de Serveis Específics i Suport a la Docència

Estudiants de Grau i 
Màster
Doctorands

• Centre d’atenció i suport informàtic
• Documentació i informació acadèmica
• Metacercador de revistes i bases digitals
• Dipòsit Digital de Documents
• Cost de la biblioteca digital

Imposada per la UAB 

Impost per treballar

Aplicable Concepte



Taxa de Serveis Específics i Suport a la Docència

Acords Assemblea 3r Cicle- Equip de Govern de la UAB curs 2010-2011

16- 06-2010/Claustre
Acord retirada de la 
Taxa de 40 € als PIF

Octubre de 2010
Escola de 
Postgrau
Aplicació de la Taxa
de 40 €

30- 03-2011
Comissió d’Economia i d’Organització
17-05-2011 
Comissió d’investigació
Modifica l’acord i l’aprova

El claustre insta el Consell de Govern i el Consell Social per tal que, si escau, adoptin 
els acords o normes pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per assumir el 
cost de 40€ en concepte de serveis específics i suport a l’aprenentatge al personal 
investigador en formació.

El claustre insta el Consell de Govern i el Consell Social per tal que, 
si escau, adoptin els acords o normes pertinents, de conformitat
amb la legalitat vigent, per assumir el cost de 40€ en concepte de 
serveis específics i suport a l’aprenentatge al personal investigador 
en formació aplicable al curs 2011-2012.

13-07-2011
Consell de Govern
Assumeix l’acord

8-07-2011
Consell Social
Assumeix l’acord

Avís:
gerent i vicegerent
d’Ordenació
Acadèmica

18-01-2011
Reunió
Vr.Economia

4-05-2011
2a Reunió
Vr.Economia



Taxa de Serveis Específics i Suport a la Docència

1-10-2011
Escola de Postgrau/MATRICULACIÓ
Cobra la Taxa 70€ a tot@s PIF

1-10-2011
Assemblea 3r Cicle proposa
ATURADA de la MATRICULACIÓ

Equip de govern:
•Interpreta l’acord només pels PIF-UAB
•Exclou a la resta de PIF

Acords Assemblea 3r Cicle- Equip de Govern de la UAB curs 2011-2012

25-10-2011
Reunió amb Montserrat Masoliver
(cap d’àrea Vicegerència i Ordenació Acadèmica)

L’equip de govern interpreta l’acord en un 
sentit més ampli i eximeix de la Taxa de Seveis
Específics i Suport a la Docència a tots els estudiants matriculats 
durant el curs acadèmic 2011-2012 que pertanyen a col·lectius que 
es regeixen per l’Estatut del personal investigador  en formació.  

PIF-UAB
FPU

FI
FPI

10-11-2011
Reinici de la Matriculació Massiva
Aturada de la matriculació pels FPI



Taxa de Serveis Específics i Suport a la Docència

Gener 2012
Escola de Postgrau notifica:
Tot@s FPI (fase contracte) 
paguen la Taxa de 70€

20-04-2012
Reunió amb
Secretària General
Vicerector d’investigació

Acords Assemblea 3r Cicle- Equip de Govern de la UAB curs 2011-2012

20-12-2011/Claustre
Acord retirada de la Taxa de 70 € als PIF

Mitjançant aquest acord el Claustre de la UAB insta al Consell de Govern i al Consell Social per tal que adoptin els acords o normes pertinents, a fi
de donar compliment a la legalitat vigent, per suprimir definitivament l’aplicació de la taxa de serveis 
específics i suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació (PIF), tenint en compte a aquest 
respecte el que disposa l’article 10.g del Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari, i donada 
la inadequació jurídica de l’aplicació d’aquesta taxa al PIF que ha quedat palesa amb l’adoptació de l’Acord 28/2011, de 8 de juliol, de la Comissió
Econòmica del Consell Social pel qual “la UAB assumeix el cost del preu en concepte de serveis específics i de suport a l’aprenentatge al personal 
investigador en formació aplicable al curs 2011-2012”. 

24-04-2012/ FUTUR
•Notícies sobre la taxa FPI
•Retorn de la taxa
•Seguiment de l’acord del claustre en els 
diferents Òrgans de govern



Assemblea de Tercer Cicle
doctorandsuab.wordpress.com
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